AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

EDICTE
MODIFICACIÓ DATA REALITZACIÓ
PLAÇA SECRETARIA-INTERVENCIÓ

PROVES

CONCURS-OPOSICIÓ

Es fa públic per a general coneixement, que mitjançant Decret de l’alcalde de data 11
de gener de 2018, es va prendre l’acord següent:
"Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió que es va dur a terme el dia 10
d’octubre de 2017, va aprovar les bases reguladores de la selecció per a cobrir,
interinament i mitjançant concurs-oposició, el lloc de treball de Secretari/ària
Interventor/a de la Corporació.
Atès que, en data 28 de desembre de 2017, es va dictar decret de l’Alcalde sotasignat
en què es va resoldre, en relació a la programació de les proves o exercicis a realitzar
pels aspirants en l’esmentat procés de selecció i entre d’altres coses, el següent:
“(...) Tercer: Disposar que el senyor Gregori Martínez Palomé haurà de realitzar la
prova de coneixements de la llengua catalana, en el dia, hora i lloc que s’estableixi
oportunament.
Quart: Establir que la prova d’avaluació de competències es farà el dia 12 de gener de
2018, a les 10 hores, a les oficines de l’Àrea d'Ocupació Mas les Mates (DinàmiG),
Carrer del Mestre Falla, 47, d’Olot. La prova pràctica es farà a continuació, en horari
i lloc a determinar (ja sigui el matí o la tarda del mateix dia 12 de gener de 2018) (...)”.
Atès que un dels membres del tribunal qualificador no podrà assistir a la prova
convocada per a demà, dia 12 de gener de 2017 i que la seva no assistència no podrà
ser suplida pel seu suplent atès que aquest ha manifestat, a banda de problemes
d’agenda, que s’ha d’abstenir per haver tingut amistat manifesta amb un dels aspirants
presentats al procés de selecció.
Atès que el tribunal de selecció no pot constituïr-se ni realitzar la seva funció sense un
dels seus membres per tractar-se d’un òrgan compost només per tres persones.
De conformitat amb l’informe del secretari municipal i en ús de les facultats que
m’atribueix l’article 53 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya
RESOLC:
Primer: Deixar sense efecte la resolució de l’Alcalde sotasignat de data 28 de desembre
de 2017, abans esmentada, en allò que fa referència a la data de celebració de les
proves d’avaluació de competències dels/de les aspirants i a la prova pràctica del
procés de selecció de referència, per les raons exposades.
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Segon: Establir que les dites dues proves, més la prova de català que també ha de fer
un dels set aspirants presentats al procés de selecció, es faran d’acord amb el calendari
següent:
Prova de català: Dia 22 de gener, dilluns, a les 8 hores, a les oficines de l’Àrea
d'Ocupació de DinàmiG, Mas les Mates (Carrer del Mestre Falla, 47, d’Olot.
Prova d’avaluació de competències: Dia 22 de gener, dilluns, a les 10 hores, a oficines
indicades.
Prova pràctica: Dia 22 de gener, dilluns, a les 12:30 hores, aproximadament, a les
oficines indicades.
Tercer: Disposar que la Secretaria municipal presenti una sol·licitud per a que la
Direcció General d’Administració Local designi un nou suplent de la senyora Neli
Martínez Virgili, per les raons també exposades.
Quart: Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis i la pàgina web municipal i
notificar-la als diferents membres del Tribunal, així com als seus suplents, als i a les
aspirants presentats al procés de selecció i a la Secretaria municipal."
Castellfollit de la Roca, 12 de gener de 2018
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